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מיני דייט במחול

הורים ותלמידים יקרים,
אנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לאירוע דייט מחול בטבע 2019 

מיועד לגילאי 5-9 והוריהם.

פסטיבל O.V קיסריה - מיני דייט במחול יוצא לדרך…
דייט עם אמא/אבא בשבת של טבע, אומנות, חיבור משפחתי, יצירות והופעות במרכז הימי שדות ים - קיסריה. 
ברצוננו לעודד אתכם ההורים לפעילות של יום אחד עם ילדכם, יום של חיבור למחול בין הורה לילד לטבע ולאומנות. 
זוהי הזדמנות יוצאת דופן, לקחת חלק בחוויה מתוך פסטיבל O.V דייט במחול של בוגרי המרכז המתקיים במרכז 

ימי שדות ים מזה 20 שנה.

הפסטיבל זוכה להצלחה רבה בקרב התלמידים וזאת בשל האינטימיות והקרבה שהתלמיד מפתח מול האומנות שלו, 
בעזרת הסדנאות המיוחדות החושפות אותו לעולם חדש בתוכו שלא הכיר. אנו מתרגשים לשתף גם השנה את הדור 

הצעיר שלנו ולחבר את ההורה לילד ולאומנות.

על הפרויקט

ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או בשיקים לפקודת ״עמותת הכוריאוגרפים״
בכרטיס אשראי:

ב-2 תשלומים שווים ללא ריבית.
בשיקים:

שימו לב, מועד פירעון השיק האחרון חייב להיות עד 10 ימים לפני היציאה לכנס 
ולפקודת עמותת הכוריאוגרפים.

את השיקים ופירוט מספרי כרטיסי האשראי, כולל תוקף ושלוש ספרות בגב הכרטיס 
יש להעביר לסטודיו עד ה-15.03.19.

ניתן לבטל עד 30 יום לפני האירוע ללא חיוב
ביטול של שבועיים לפני האירוע יחוייב בחצי ממחיר הכנס.

במקרה של ביטול שבוע לפני האירוע - לא יהיה החזר כספי.

תנאי תשלום וביטול

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

סדנת הורה וילד | ארוחת צהריים | תלבושות למופע 
חזרות | השתתפות בהופעה | ביטוח הורה וילד

בעלות כוללת של: ₪465
ניתן לשתף בן משפחה נוסף, הורה ואחים בגילאים 5-9, בעלות ₪195 ליחיד ליום שלם.

עלות השתתפות במיני דייט במחול לילד והורה כוללת

הגעה עצמית   11:00

קבלת פנים ופעילות באולם ספורט  11:15-12:00

סדנה בטבע   12:00-13:15

ארוחת צהריים   13:30-14:00

התארגנות למופע   14:00-15:00

הופעה - וצפייה במופע תלמידים יוצרים   15:00-17:00

מפגש סיום   17:00

לו״ז מיני דייט במחול - יום שבת 13.04.19
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